
۱۶۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منادن نم هک ینعی ،یشوپب نم ز ار لد
مناوخن نم هک ینعی ،)۱(لسلسم ینُک ار طخ

؟متشِبِن نم هن ار نآ تDایخ ٔهتخت رب
؟مناج ِنایم ردناک منادن لد Nرس نوچ

مشیپ حور ِتاّرذ ،مَشیب باتفآ زا
)۲(مناشفرهُگِ یوس نایوگرکذ و ناصقر

؟یدومن یک تاّرذ ،یدوبن دوخ رون رگ
؟منایع ٔهبذج زا یزیرگ نوچ ،هّرذ یا

معمش ِدِرگ هب ناَّرپ ملاع راو هناورپ
مناتس یم شیَّرپ ،متسرف یم شیَّرف

هحرَش هحرَشِ حرش نیز یقشع تستولخ رد
مناشن َتیِو ِشیپ ،یهاوخ قشعِ حرش رگ

ناد نم ز نامگ ِشقن ،ینامگ رد هکنآز رو
مناشک یم رعَق رد ار نارکنُم شقن ناز

نیب نم ز نیقیِ ماد ،ینیقی رد هکنآز رو
مناهَر یم رُفک زا ار )۳(نlبقُم ماد ناز

یو زا نک رظن نم رد ،یراد جنر و درد رو
مناَمک زا هک Dّا دَهْجَن جنر ِریت ناک

مَد نامه رگن نم رد ،تحار تشگ جنر رو
مناشنیب ِفطل زا تسهناشن نآ هک نیب یم



مناشنیب ِفطل زا تسهناشن نآ هک نیب یم

تسلlح دتس و داد ،تسلامج نیا هک اج ره
مناَتن ندز مَد نم تسلlَجلاوذ هک اجناو

۱۴۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بنُُرط و قاط نک کرت هر نیردنا
بنُجَم وت دبنجن تزوlق ات

دَُوب مُد دبنجب رس یب وا هک ره
دَُوب مدژک شبنُج نوچ ششبنُج

کانرهز و تشز و روک بش و ورژک
کاپ ماسجا َ|سَخ وا ٔهشیپ

دَُوب نیا شّرِس هک ار نآ بوکب رَس
دَُوب نیا شّرمتسم یوخ و قلُخ

      
۹۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

lب ِیوس lب زا دنزیُرگ سب
اهدژاِ یوس ،رام زا دنهَج سب

دوب ماد شا هلیح و ناسنا درک هلیح
دوب ماشآنوخ ،تشادنپ ناج هکنآ

دوب هناخ ردنا نمشد و تَسبِب رد
دوب هناسفا نیز ،نوعرف هلیح

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
دَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد تّلع یسب نوچ امٔ هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید
 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

۲۵۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یزاسیمن )۴(تَرشع ارچ ،دمآ زیزع ِرمُع نآ وچ
؟)۵(ییوشیمن هتخت ارچ ،دمآ ناج ِداتسا نآ وچ

۳۸۷ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

زروب رهم وشم تسپ یاهن هرذ زا رتمک
نانز خرچ یسر دیشروخ هگتولخ هب ات

۴۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیفم یا یمسج ِتاّرذ نیا تسه
دیدپ ینامسج ِدیشروخ نیا ِشیپ

)۷(راکِتفا و )۶(رِطاوَخ ِتاّرذ تسه
راکشآ قیاقح ِدیشروخ ِشیپ

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش



میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

۱۰۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟زاب تسه تحرش هن حَرْشَن ْمََلا هک
؟)۸(زاسهیدُک و وجحرش وت یدش نوچ

۴۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(انف ات )۹(ل�َتَبت ِتاماقم زا

ادخ ِتاقlم ات هیاپ هیاپ

۲۵۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ٔهرجُح یکی هناخ نیرَد یزور ره هب یبای یُون 
)۱۳(ییوت دص هک نُک )۱۲(ص�حََفت ،ناج یا یتسین )۱۱(وتکی وت

۱۶۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدومزایب ار نیو ،ناج یا مدرُم راب دص
مدوب هدنز هک مدید ،دمایب وت ِیوب نوچ

مداتفرَد یاپ زو ،مدادِب ناج راب دص
مدونش وتِ گناب نوچ ،مدازِب رگد ِراب

مدیَدبان شیوخ زا ،مدیدب وت یور ات
مدوع وچ هتخوس یو ،مدیع وچ هتخاس یا

مریگ قشع ِزاب ات ،مریمض رد تسیماد
مدوبُررَد غرم نوچ هنوگزاب ِزاب نآ

۴۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دَُوب یماد ِبحاص هنامز رد
؟دنک دوخ ِدیص هک قمحا ام وچمه

۱۶۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۱۶۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نادرم ِیاههنیس رد نادرگ ِیاههلعش یا
)۱۴(مدوبک ِدبنگ نوچ تهام ِدِرگ هب نادَرگ

هتَسبِب اهدهع وت هتسجخ ِتعاس نآ
مدوب هکنانچ مدوب ،هتسکش اههبوت نم

۲۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نورب اهدح زا ِفطل ناز ،)۱۵(نورَح ِهاش نآ هک دشاب
ار )۱۶(رافْغِتْسا مسر نآ ،نونک دنادرگ خوسنم

۱۶۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هَش رد وت یسَر نم زک هر زا دُربِب ملقع
مدوس تشادن ملقع ،متفر لقع ِیوس نوچ

۲۶۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

».ُه[رِسُ _ا َس[دَق یونزغِ یزَرْرَس ِدّمحم خیش ِتیاکح «

یزَم شناد زا ،ینزغ رد یدهاز
یزَرْرَس )۱۷(تیُنک و مان دّمحم ُدب

یبش ره )۱۸(زَر ِرَس شراطفِا دوب
یبلطم ردنا میاد وا لاس تفه

دوجو ِهاش زا دید بیاجع سب
دوب هاش ِلامج شدوصقم کیل

ریس شیوخ زا نآ تفر هُک ِرَس رب
ریز هب نم مداتف ای ،امنب :تفگ

)۱۹(تَمرکَم نآ ِتلهم دمآن :تفگ



)۱۹(تَمرکَم نآ ِتلهم دمآن :تفگ

تمشکن ،یریمن ،یتفا ورف رو

)۲۰(دادَو زا ار دوخ دنکفا ورف وا

داتفوا یبآ ِقمع ِنایم رد

درَم ْریسناج نآ ،)۲۱(سْکَن زا درَُمن نوچ
درک هحون دوخ رب گرم ِقارف زا

دومنیم یگرم وچ ار وا تایح نیک
دوب هتشگ هنوگزاب ششیپ راک

)۲۲(یدَک وا درکیم بیغ زا ار توم

یدزیم یتایَح یتوَم یف �نِا

.تسا نم گرم رد نم یناگدنز انامه

۳۸۳۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وُرتسود نآ نم ِنوخ دزیرب رگ
وا رب مناشفارب ناج نابوکیاپ

تس یگدنز رد نم ِگرم مدومزآ
تس یگدنیاپ ،یگدنز نیز مَهَر نوچ

۲۶۷۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هدش لباق یگدنز نوچ ار توم
هدش لدکی دوخ ِناجِ کlه اب

وا ِناحیر ،یلع نوچ رجنخ و فیَس
وا ِناجِ یودع نیرسن و سگرن

رهشِ یوس ارحص ز ْوَر :دمآ گناب
   )۲۴(رْهَج و ّرِسِ یارَو زا )۲۳(هفُرطِ گناب



   )۲۴(رْهَج و ّرِسِ یارَو زا )۲۳(هفُرطِ گناب

وم هب وم مَزارِ یاناد یا :تفگ
وگب ؟تمدخ زا رهش رد منک هچ

)۲۵(سَْفن Nلُذ ِرهب هکنآ تمدخ :تفگ

سْبَد ِسّابع نوچ وت یزاس ار شیوخ

ناتسیم رَز )۲۶(اینَغا زا یتّدم
ناسریم نیکسِم ِناشیورد هب سپ

هاگ دنچ کی ات تس نیا تتمدخ
هانپناج یا ًةعاطً اعْمَس :تفگ

.منک یم تعاطا و مونش یم اهناج ِهانپ یا

ارَجام و باوج سب و لاؤس سب
)۲۷(یرَوْلا �بَر و دهاز ِنایم ُدب

دش رون رُپ نامسآ و نیمز هک
دش روکذم همه نآ تDاقم رد

ار راتفگ نآ مدرک هتوک کیل
     ار رارسا یسَخ ره )۲۸(دشونن ات

۲۷۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 باتع و ،بیغ ِتراشا هب لیبنز هب راب راهچ یزور ،هیُدک ِرهب یریما ٔهناخ رد خیش نآ aِفر «
».ار ریما ،وا aِفگ رذع و تحاقو نادِب ار وا ،ریما ِندرک

ریَقف نوچ )۲۹(ت�رَک راچ یزور خیش
ریما ِرصق رد تفر )۳۰(هیُدک ِرهب

ناَنزِ � یَش و لیبنز شََفک رد
نانِ یات َدیوجِبیم ناج ِقلاخ

رسپ یا )۳۱(تسهنوگزاب ِیاه لعن



رسپ یا )۳۱(تسهنوگزاب ِیاه لعن
رَسهریخ مه دنک ار یُّلک ِلقع

)۳۲(حیقَو یا :شتفگ دید شریما نوچ

)۳۳(حیحَش ممان هِنَم یزیچ تَمیوگ

؟راک هچ و تسا یور هچ و )۳۴(یرْغَس هچ نیا
راب راچ ییآ ردنا یزور هب هک

؟وت ِدَنب ردنا خیش اجنیا تسیک
وت ِدننام )۳۵(ادگَرن مدیدن نم

یاهدُرب نایادگ ِبآ و تَمرُح
؟یاهدروآ تشز )N)۳۶یسّابَع هچ نیا

سْبَد ِسّابع وت )۳۷(ِشود رب هیشاغ
سْحَن ِسَْفن نیا دابَم ار )۳۸(دِحْلُم چیه

شومخ ،منامرف هدنب اریما :تفگ
شوجَم نیدنچ ،یاهِن هَگآ مشتآز

یمَدید یصرح شیوخ رد نان ِرهب
یمَدیرْدِب ار هاوخنانِ َمکشِا

زَپْمسِج ِقشع ِزوس زا لاس تفه
)۳۹(زَرِ گرب نم ماهدروخ نابایب رد

مندروخ هزات و کشخِ گرب ز ات
َمَنتِ گنر نیا دوب هتشگ زبس

رََشبْلاوب ِباجح رد یشاب وت ات
رگن رتمک ناقشاع رد یرَسرَس

دنتفاکشب اهیوم هک ناکَریز



دنتفاکشب اهیوم هک ناکَریز
دنتفایرد ناج هب ار تأیهِ ملع

هفسلف و رْحِس و تاجنران ملع
َ¡ا ّقح دنَسانشن هچرگ )۴۰(هَفِرْعْ

دوخ ِناکما ات ،دندیشوک کیل
دوخ )۴۱(ِنارَقا همه زا دنتشذگرب

دیشکرد ناشیز و درک تریغ ،قشع
دیدپان ناشیز دیشروخ نینچ دش

دید هراتسِا زور هب وک یمشچ ِرون
؟دیشکرد وُر وزا نوچ یباتفآ

نیه ،ریذپب نم دنَپ ،نک رذگ نیز
نیب قشعِ مشچ هب وت ار ناقشاع

)۴۲(دَصَر رد ناج و دشاب کزان تقو

دوَخ ِرذُع مَد نآ تفگ ناوتن وت اب

شابم |فگ نآ ِفوقوم ،نک مهف
شارَخ َمک ار ناقشاعِ یاههنیس

؟طاشَن نیز وت ییهدُرب ینامگ هن
طایتحا نُکیم ،راذگم ار )۴۳(ْمزَح

)۴۴(لیَحتْسُم و تسزیاج و تسبجاو

        )۴۵(لیخَد یا ،ْمزَح رد ریگ ار طسو نیا

یاه یاه دُش رَد هیرگ و تفگب نیا
یاج یاج واِ خُر رب ناطلغ ،کشا

دز ریم ِریمض رب مه وا ِقدص



دز ریم ِریمض رب مه وا ِقدص
َدزَپیم یگید هفُرط مَد ره قشع

َدَنتیم یدامج رب قشاع ِقدص
؟َدَنز اناد ِلد رب رگ بجع هچ

*دز هوک و اصع رب یسوم ِقدص
دز هوکشِا ُرپِ یایرد رب هکلب

دز هام ِلامج رب دمحا ِقدص
دز هار ناشخر ِدیشروخ رب هکلب

ریَفن رد ود ره ،هدروآ وُر هب وُر
ریقف مه و ریما مه ،نایرگ هتشگ

دنتسیرگِب نوچ رایسب یتعاس
دنمجرا یا زیخ :هک ار وا ریم تفگ

نیُزگَرب هنازخ زا ،یهاوخ هچ ره
نینچ دص یراد )۴۶(قاقحِتسِا هچرگ

تسه لیم ِتچ ره تسوت ِنآ هناخ
     تسا کدنا مَلاع ود ره دوخ ،نیُزگَرب

نینچ مَدنَدادن یروتسد :تفگ
نیُزگَرب یزیچ شیوخ ِتسد هب هک

لوضُف ندرک نیا مناْوَتن دوخ ز نم
لوخُد )۴۷(هنlیخَد نیا نم منک هک

دوبُررَد هرهُم و درک هناهب نیا
دوبن قداص اطَع نآک ُدب نآ ،عنام

مشخ و )۴۸(ّلِغ زا کاپ و دوب قداص هک ،هن



مشخ و )۴۸(ّلِغ زا کاپ و دوب قداص هک ،هن
مشچ هب دمآنیم قدِص ره ار خیش

هلِا تسهداد نینچ منامرف :تفگ
هاوخِب ینان ورب هنایادگ هک

راک ِدرَم نآ درک راک نیا لاس ود ات
راگدرک زا شَدمآ رَما نآ زا دعب

هاوخَم سَک زا یلو ،هِدیم نیا زا دعب
)۴۹(هاگتسد نیا بیغ ِز تَمیدادِب ام

رازه ات کی زا ،وت زا دهاوخ هک ره
رآَرب ،نک یریصح ِریز رد تسد

هدِب )۵۰(رَمیب ِتمحرِ جنگ ز نیه
هِدب ،َرز ددرگ کاخ وت ِفک رد

نآ زا شیدنَم هِدب ،تَدنهاوخ هچ ره
   ناد شیب زا شیب وت ار )۵۱(نادزی ِداد

مک هن و )۵۲(ریشحَت هن امِ یاطع رد
مََرک نیز ترسح هن ینامیشپ هن

)۵۴(َدنَس یا نک )۵۳(ایروب ِریز تسد

َدبِ مشچ ِشوپْیور ِیارب زا

تشُم وت نُک ُرپ ایروب ِریز ز سپ
تشُپ هتسکشب )۵۵(ِلیاس ِتسد هب هِد

**هدِب نونممان ِرَجا زا نیزا دعب
***هدِب )۵۶(نونکَم ِرهوگ ،دهاوخ هک ره



شاب وت ْمِهیْدَیا َقَْوفْ �اَُدی ،وَر
شاپ قزِر یفاِزگ قح ِتسد وچمه

.نک راثن یزور باسح یب ،قح تسد دننام و ،شاب یلاعت قح رترب ِتسد ورب وت

ناهَراو هدهُع ز ار ناراد ماو
ناهج ِشرف نک زبس ناراب وچمه

نیمه شَراک رگد ِلاس کی دوب
نید Nبَر ٔهسیک ز َرز یدادِب هک

شََفک ردنا ،هیسِ کاخ یدش َرز
       شَفَص رد ییادگ ییاطِ متاح

ریقف نآ یتفگن رگ دوخ ِتجاح
ریمض یتسنادب و یدادِب وا

مَختشُپ نآ یتشاد لد رد هچنآ
مک و شیب هن ،ودِب یداد نآ ِردق

وا هک یتسناد هچ :یدنتفگب سپ
ومع یا ؟دراد هشیدنا ردق نیا

تسا تولخ لد ٔهناخ :یتفگب وا
تسا ّتنج ِلاثم ،هیدک زا یلاخ

تسین راک نادزی ِقشع زج وا ردنا
تسین )۵۷(راّیَد وا ِلصو ِلایخ زج

دب و کین زا متفوُر نم ار هناخ
دَحا ِقشع زا تس�ُرپ ماهناخ

ادخ ِریغ وا ردنا منیب هچره
ادگ ِسکع دَُوب ،دَْوَبن نم ِنآ



ادگ ِسکع دَُوب ،دَْوَبن نم ِنآ

دومن )۵۸(نوجرُع ای لْخَن یبآ رد رگ
دوبن نوریب ٔهلخَن ِسکع ز زج

یتروص ینیبب را بآ ِگت رد
یَتف یا شقن نآ دشاب نوریب سکع

ندش یلاخ )۵۹(ٰیذَق زا بآ ات کیل
نََدبِ یوج رد تسطرش )۶۰(هیقَنت

وا رد سَخ و یگریت َدنامن ات
وُر ِسکع دیامن ،ددرگ نیما ات

؟)۶۱(لِقُم یا وک َتَنت رد هبlِگ زج
لدِ مصخ یا لِگ ز نک یفاص ،بآ

روَخ و باوخ زک یمَد ره ینآ رب وت
      رتشیب وُج نیردنا یزیر کاخ

۵۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

».َنوُُرْظَنت ُْمْتَنأَو َنْوَعْرِف َلآ َانْقَرَْغأَو ْمُكَاْنيَجَْنأَف َرَْحبْلا ُمُكِب َانْقََرفْ ِذإَو «

 هقرغ ناتنامشچ ربارب رد ار ناينوعرف و ميديناهر ار امش و ميتفاكش ناتيارب ار ايرد هك ار ماگنه نآ و «
».ميتخاس

۶ هیآ ،)۹۵(نیت هروس ،میرک نآرق **

».ٍنُونْمَم ُْريَغ ٌرَْجأ ْمُهََلف ِتاَحِلا�صلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذ�لا �Dِإ «

».دنراد ناياپىب ىشاداپ هك دناهدرك هتسياش ىاهراك و دناهدروآ ناميا هك نانآ رگم «

۲۳ هیآ ،)۵۶(هعقاو هروس ،میرک نآرق ***



۲۳ هیآ ،)۵۶(هعقاو هروس ،میرک نآرق ***

ْ¡ا ِؤُلْؤ�للا ِلَاثَْمأَك « ».ِنُونْكَ

».فدص رد ىياهديراورم دننامه «

۲۷۱۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

توُق دروخ نادزی ِقشع زک یقشاع
)۶۲(توتهَّرت َدزَرَین ششیپ ندب دص

)۶۳(نَطِفِ خیش نآ دراد هک ندب نیو

ندب شَناوخ مک ،تشگ رگد زیچ

؟دزُم هاگناو ادخ ِقشع ِقشاع
؟دزُد هاگنآو ،)۶۴(نََمتؤم ِلیئربج

)۶۵(دوبک و روکِ یلیل نآ ِقشاع

دوب )۶۶(هَّرت کی وا ِشیپ مَلاعِ کلُم

َرز و کاخ ُدب هدش ناسکی وا ِشیپ
رطخ ار ناج ُدَبن هک ،دشاب هچ َرز

هدش فقاو وا زا دَد و گرگ و ریش
هدمآ دِرگ وا ِدِرگ ناشیوخ وچمه

کاپ ِکاپ ناویح ِیوخ زا تس هدش نیک
     کانرَهز )۶۸(شمْحَش و )۶۷(مْحَل و قشع ز ُرپ

دَرِخ ِزیررکِش دشاب دَد ِرَهز
َدب Nدض دشاب کینِ کین هکنآز

دَد دروخ دَراین ار قشاعِ محَل
َدب و کین ِشیپ تسفورعم قشع

شَدَد و ماد َلثَ¡ایِف دوخ دروخ رو



شَدَد و ماد َلثَ¡ایِف دوخ دروخ رو
شَدَشْکُب ،ددرگ رَهز قشاع ِتشوگ

قشع )۶۹(ِلوکأم دش ،تسقشع زج هچ ره
قشع )۷۰(ِلَْون ِشیپ هناد کی ناهج ود

؟دَروخ زگره ار غرم رم ییهناد
؟)۷۱(دََرچ زگره ار بسا رم نادْهاک

)۷۲(ّلَعَل قشاع یوش ات نک یگدنب

       لمع رد دیآ ،تس یبسَک یگدنب

)۷۳(ّدَج ز دراد عمط یدازآ هدنب

دبا ات دهاوخن یدازآ قشاع

)۷۵(تسوُجراردا و )۷۴(تَعلِخ میاد هدنب

تسود ِرادید همه قشاع ِتعلخ

دینش و تفگ رد قشع دجنگَنرَد
دیدپان شرعق تس ییایرد ،قشع

درمش ناْوتن ار رحَبِ یاههرطق
      درُخ تسا رحب نآ ِشیپ ایرد تفه

.دوشن هدناوخ هکنانچ طخ :شون هتسکش و مهرب و مهرد :لسلسم یُنک ار طخ )۱(
یناشفرهُگ ،رهوگ ندناشفا لمع :ندناشفرهُگ )۲(
تخبکین ،لابقا بحاص :لبقُم )۳(
یشوخ ،ینارذگشوخ :تَرشع )۴(
ینهذ نم زا ناسنا زکرم ندرک کاپ ،ندودز ناج و لد حول زا ار یمسر مولع شوقن و هابت ت]ایخ :نسش هتخت )۵(
اه هشیدنا ،رطاخ عمج :رِطاوَخ )۶(
ندیشیدنا :راکِتفِا )۷(
هدننک یّدکت ،هدننک ییادگ :زاسهیدُک )۸(
:شاد صsخِا و ندیُرب :لrَتَبت )۹(
vا یَلِا ریس تیاهن :انف )۱۰(
:شاد ینهذ نم طقفً ازاجم ،طیسَب ،هداس :وتکی )۱۱(
ندرک قیقحت ،ندرک وجتسج :صrحََفت )۱۲(
ندرک ادیپ فلتخم یاهوت و نورد یاضف ندرک زابً ازاجم ،ّبکرم ،هدیچیپ :وت دص )۱۳(
نامسآ ،کلف :دوبک ِدبنگ )۱۴(



ندرک ادیپ فلتخم یاهوت و نورد یاضف ندرک زابً ازاجم ،ّبکرم ،هدیچیپ :وت دص )۱۳(
نامسآ ،کلف :دوبک ِدبنگ )۱۴(
.نامرفان ،شکرس :نورَح )۱۵(
.ندرک هبوت ،:ساوخ شزرمآ ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۱۶(
بقل ،هینُک :تینُک )۱۷(
روگنا غاب ،ناتسکات ،روگنا تخرد :زَر )۱۸(
یدرمناوج ،یگرزب :تَمرکَم )۱۹(
تبحم ،یتسود :دادَو )۲۰(
دنزگ و بیسآ ینعی اجنیا رد ،ندرک نوگنرس و ینوگژاو :سْکَن )۲۱(
یّدکت ،ندرک ییادگ :یدَک )۲۲(
ردان ،تفگش و هزات :هفُرط )۲۳(
دنلب یادص ،راکشآ :رْهَج ،نّیعت یب ملاع ،بيغ ملاع :رْهَج و ّرِس )۲۴(
.دوش صخش یحور لامک بجوم هک هراّما سفن یراوخ :سَْفن �لُذ )۲۵(
نارادلام ،نارگناوت ینعم هب ،ینغ ِعمج :اینَغا )۲۶(
ناگدیرفآ راگدرورپ :یرَوْلا rبَر )۲۷(
دونشن ،دنکن شوگ :دشونن )۲۸(
هبترم ،هعفد ،راب :ت�رَک )۲۹(
ییادگ رد تجامس :هیدُک )۳۰(
.ندومن تسه هچنآ زج ار یرما ،یتحلصم یارب :هنوگزاب ِلعن )٣۱(
خاتسگ ،مرش یب :حیقَو )۳۲(
مشچ گنت ،لیخب :حیحَش )۳۳(
.میخض و تفلک تسوپ زا هیانک .بسا و رخ تسوپ ینعم هب یرغاس ففخم :یرْغَس )۳۴(
وررُپ و جمس یادگ :ادگَرن )۳۵(
.تسا ییادگ ینعم هب اجنیا رد :یسّابع )۳۶(
رکاچ ،مداخ :شود رب هیشاغ )۳۷(
رفاک ،نید یب :دِحْلُم )۳۸(
روگنا :زَر )۳۹(
َ�ا ّقح )۴۰( .دبای هک روطنآ تخانش ،یقیقح تفرعم :هَفِرْعْ
دننام ،اتمه ،ریظن ینعم هب ،نْرِقِ عمج :نارَقا )۴۱(
دّصرتم ،نابهگن ،بقارم :دَصَر )۴۲(
یشیدنارود :ْمزَح )۴۳(
عنتمم ،لاحم :لیَحتْسُم )۴۴(
.تسا هتسویپ کولس لها هب هزات هک تسا یدتبم کلاس نآ زا دارم اجنیا رد :لیخَد )۴۵(
یراوازس ،یگتسیاش :قاقحِتسِا )۴۶(
لیخد دننام :هنsیخَد )۴۷(
ینمشد ،هنیک :ّلِغ )۴۸(
لsج و هاج ،تردق ،هیامرس :هاگتسد )۴۹(
باسح یب ،رامش یب :ّرَمیب )۵۰(
دنوادخ یاطع :نادزی ِداد )۵۱(
.هریغ و نادنزرف و لها رب هقفن :شاد گنت ،ندروآ درگ ، ندرک عمج رایسب :ریشحَت )۵۲(
ریصح :ایروب )۵۳(
دامتعا دروم صخش اجنیا رد ،هاگ هیکت :َدنَس )۵۴(
یّدکتم ،ادگ :لیاس )۵۵(
اهبنارگ ،ناهنپ ،هدیشوپ :نونکَم )۵۶(
یسک ،رید نکاس :راّیَد )۵۷(
امرخ تخرد هخاش :نوجرُع )۵۸(
کاشاخ و سخ :ٰیذَق )۵۹(
تانق و یوج یبوری] ،ندرک کاپ :هیقَنت )۶۰(
تسدیهت و ریقف :ّلِقُم )۶۱(
سران و لاک توت :توتهَّرت )۶۲(
کریز و دنمشوه :نَطِف )۶۳(
دامتعا دروم ،نیما :نََمتؤم )۶۴(
ریذپلدان و تشز ،صقان :دوبک و روک )۶۵(
ریقح زیچ رهً ازاجم ،اندنگ ،راب هرت عون ره :هَّرت )۶۶(
تشوگ :محَل )۶۷(



ریقح زیچ رهً ازاجم ،اندنگ ،راب هرت عون ره :هَّرت )۶۶(
تشوگ :محَل )۶۷(
هیپ :محَش )۶۸(
هدش هدروخ :لوکأم )۶۹(
راقنم :لون )۷۰(
.دنک ارَچ ،دَرچب :دََرچ )۷۱(
دیاش :ّلَعَل )۷۲(
لابقا و تخب ،بیصن :ّدَج )۷۳(
.دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ناونع هب گرزب صخش فرط زا هک هتخود ۀماج :تَعلِخ )۷۴(
یّرمتسم :راردا )۷۵(


